
Затверджено  

рішенням міської ради 

від _______2022 р. № ___/____- 22 

Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища по Бурштинській міській 

територіальній громаді на 2022 рік 

    

№ З/П 

Назва заходу 

Згідно Переліку видів діяльності (найменування робіт), затверджених 

Постановою Кабінету міністрів України  №1147 від 17.09.1996 р. (із змінами) 

Сума, (тис. грн.) Примітка 

1 2 3 4 

І. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ 

1.1 
Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах 

необхідних споруд (П. 1) 

1.1.1 вул. Січових Стрільців, 4 в місті Бурштин 25,0000  

1.1.2 по вул. О. Басараб, 3 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 146,9280  

1.1.3 
Бурштинської гімназії №1, по вул. С. Бандери, 58 А, м. Бурштин, для відділу освіти 

і науки  Бурштинської міської ради (в т. ч. виготовлення КД) 
92,4460  

1.1.4 по вул. Ст. Бандери, 34 (аварійна заміна) в м. Бурштин 107,9790  

1.1.5 
по вул. Коновальця,1  в  м. Бурштин, Бурштинський ліцей №3, для відділу освіти і 

науки Бурштинської міської ради (в т. ч. виготовлення КД) 
100,0000  

1.1.6 вул. Калуська 8,10,11,13 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 88,6648  

1.1.7 вул. Стуса 5,7,10,15,19 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 112,8044  

1.1.8 вул. Стефаника, 15, 17 (аварійна промивка) (для КП «ЖЕГ») 15,2712  

1.1.9 по вул. Липовій в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 128,7950  

1.1.10 
оглядові колодязі по вулицях міста Бурштина із заміною каналізаційних люків (для 

КП "Житловик") 
49,8500  

1.1.11 по вул. Шухевича в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 124,7040  



1.1.12 по вул. Енергетиків в м. Бурштин (аварійні роботи) (для КП «Житловик») 158,4144  

1.1.13 по вул. Львівській в с. Дем’янів (в т. ч. виготовлення КД) (для КП "Житловик") 225,0000  

1.1.14 по вул. Шухевича, 10, 12, 14, 16 (для КП ЖЕГ) 20,0000  

1.1.15 по вул. Львівська в с. Дем’янів (для КП "Житловик") 298,0000  

1.1.16 по вул. Міцкевича в м. Бурштин (для КП "Житловик") 291,0000  

1.1.17 по вул. Лепкого в с. Дем’янів 295,0000  

1.1.18 по вулиці Сонячній в м. Бурштин 49,8500  

1.1.19 
в селі Старий Мартинів "Садиба Гаймана" вул. Шевченка, 58, (для відділу культури 

та туризму) 
298,0000  

1.1.20 
Нове будівництво каналізаційної мережі по вулиці Січових Стрільців в місті 

Бурштин (з влаштуванням модульної громадської вбиральні) 
1 180,0000  

1.1.21 

Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі і споруд на ній на  території 

Бурштинської центральної міської лікарні по вул. Романа Шухевича, 15 в м. 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

2 873,5190  

1.1.22 

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. вулицях Котляревського, 

Гагаріна,  Хмельницького, Вітовського в м. Бурштин, Бурштинської міської 

територіальної громади   Івано-Франківської області (в т. ч. виготовлення КД) 

3 249,4050  

 Всього по підрозділу: 9 930,6308  

1.2. 

Будівництво у населених пунктах, на новобудовах і розширення та реконструкція на діючих підприємствах 

необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших 

галузях народного господарства (П. 1) 

1.2.1 заміна струменаправляючих щитів, (КП «Житловик») 111,9840  

1.2.2 заміна щитів для збору плаваючих речовин, (КП «Житловик») 39,2600  

1.2.3 заміна мулових камер, (КП «Житловик») 54,1610  

1.2.4 заміна шиберів на первинних відстійниках, (КП «Житловик») 26,2620  

1.2.5 
заміна шафи управління насосом контактних (ТК112/1), насосом тех. води №2 

(ТК112/2), (КП «Житловик») 
25,8160  

1.2.6 заміна струменаправляючих щитів (КП «Житловик») 100,0000  

 Всього по підрозділу: 357,4830  

1.3. 

Придбання насосного і технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості на 

комунальних каналізаційних системах, установок для розчищення водних об’єктів та установок, обладнання і 

технічного флоту для збирання нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з суден (П. 2) 

1.3.1 насоси КНС №5, №4 113,6340  



1.3.2 шафа управління насосним агрегатом №1(ТК112/1) на КНС №4 11,9240  

1.3.3 шафа управління насосним агрегатом №3-4 (ТК112/1 ОП2) на КНС №5 15,9830  

1.3.4 система вентиляції на КНС №2 98,0000  

1.3.5 шибер ф500 мм в грабельній КНС №2 47,4540  

1.3.6 шафа управління насосним агрегатом №1 (ТК112/5) на КНС №2) 23,5850  

1.3.7 решітка грабельна механізована РГ-200Б з автоматичною граблиною на КНС №2 702,0000  

1.3.8 насос з монтажним комплектом 1 200,0000  

 Всього по підрозділу: 2 212,5800  

1.4. Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення (П. 7) 

1.4.1 вул. Коновальця, 9, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 68,1510  

1.4.2 вул. Січ.Стрільців, 3, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 77,8330  

1.4.3 вул. Січ.Стрільців, 11, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 68,5230  

1.4.4 вул. Стуса, 11, м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 67,6610  

1.4.5 вул. Шухевича, 2 , м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 95,3430  

 Всього по підрозділу: 377,5110  

1.5. 
Реконструкція або ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи припинення 

забруднення підземних і поверхневих вод (П. 8) 

1.5.1 

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод - вул. О.Басараб в місті 

Бурштин 

85,1400  

1.5.2 

Ліквідація фільтруючих накопичувачів стічних вод з метою відвернення чи 

припинення забруднення підземних і поверхневих вод в селах Тенетники, Новий 

Мартинів, Старий Мартинів, Дем’янів, Бовшів, Задністрянське, Вигівка, 

Коростовичі, Куропатники, Насташине, Куничі (в т. ч. виготовлення КД) 

199,0000  

 Всього по підрозділу: 284,1400  

1.6. 

Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також 

заходи для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об'єктів, винесення водоохоронних зон в 

натуру, упорядкування джерел, очищення русел від дерев, що потрапили до них внаслідок проходження весняних 

повеней, будівництво протиповеневих водосховищ і дамб тощо) (П. 12) 

1.6.2 по вул. Шевченка в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 45,1020  

1.6.3 по вул. Заозерна в селі Діброва (в т. ч. виготовлення КД) 45,7250  

1.6.4 по вул. Нова, в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 278,1590  

 Всього по підрозділу: 368,9860  



 

 

 

ІІ. ОХОРОНА АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

2.1 

Організація виробництва, установлення та реконструкція обладнання для очищення газопилового потоку від 

забруднюючих речовин хімічного та біологічного походження, що викидаються в атмосферне повітря, та зниження 

рівня впливу фізичних і біологічних факторів на атмосферне повітря; розроблення, технології, організація 

виробництва та застосування матеріалів, використання методів та впровадження технологій, що забезпечують 

запобігання виникненню, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення  атмосферного повітря (П. 18) 

2.1.1 

проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон, 

дверей та воріт з утеплювачем по вул. І. Франка,4 А в с. Озеряни,  (в т. ч. 

виготовлення КД) 

273,2980  

2.1.2 
проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон в 

приміщеннях фекальних очисних споруд КП «Житловик» (для КП Житловик) 
95,0000  

2.1.3 
проведення ресурсозберігаючих заходів зі встановлення енергозберігаючих вікон в 

приміщеннях водоочисних споруд КП «Житловик» (для КП Житловик) 
99,0000  

2.1.4 

проведення ресурсозберігаючих заходів по капітальному ремонту системи 

опалення Задністрянського ліцею по вул. Шевченка, 1 в селі Задністрянське Івано-

Франківської області» (в тому числі виготовлення КД) (Закон України №918 VIII 

від 24.12.2015) (відділу освіти і науки) 

3 222,3120  

2.1.5 
проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ЛЕД-ламп в селі Коростовичі 

(Закон України №918 VIII від 24.12.2015) 
46,0000  

2.1.6 

проведення ресурсозберігаючих заходів із заміни ламп розжарення на 

енергоощадні LED лампи скверу Небесної Сотні в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення 

КД) 

48,3000  

 Всього по підрозділу: 3 783,9100  

ІІІ. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

3.1 

Будівництво, розширення та реконструкція протиерозійних, гідротехнічних, протикарстових, 

берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних і протиселевих споруд, а також проведення 

заходів з захисту від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об'єкти. Проведення 

заходів щодо хімічної меліорації ґрунтів (П. 25) 

3.1.1 будинок культури в селі Тенетники 49,9920  



3.1.2 
вул. Проектна в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) (для КП 

"Житловик") 
49,5600  

3.1.3 
вул. Герцена в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) (для КП 

"Житловик") 
49,7000  

3.1.4 
вул. Франка в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) (для КП 

"Житловик") 
49,3000  

3.1.5 вул. Стефаника буд.№17 в місті Бурштин (в тому числі виготовлення ПКД) 45,0000  

3.1.6 
по вул. Остаповича, 10А в селі Юнашків, Юнашківська філія Бурштинського ліцею 

№2, для відділу освіти і науки Бурштинської міської ради (в т. ч. виготовлення КД) 
49,9460  

3.1.7 
на території КНП Бурштинська центральна міська лікарня в м. Бурштин, вул. 

Шухевича, 15 (для КНП Бурштинська ЦМЛ) 
27,1400  

3.1.8 
по вул. Вітовського в с. Задністрянське Бурштинської територіальної громади 

Івано-Франківської області (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 
1 691,0760  

3.1.9 
по вул. Б. Хмельницького в с. Куропатники Бурштинської територіальної громади 

Івано-Франківської області (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 
1 041,8040  

3.1.10 

по вул. Коновальця,3, в м. Бурштин, дитячий навчальний заклад №6 (ясла-садок) 

«Пролісок», Бурштинської міської ради Івано-Франківської області ,для відділу 

освіти і науки Бурштинської міської ради (капітальний ремонт) (в т. ч. 

виготовлення КД) 

1 704,0800  

3.1.11 
по вул. Львівська в селі Дем’янів Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 
2 341,5370  

3.1.12 
по вулиці Стуса, №8 в м. Бурштин Бурштинської територіальної громади Івано-

Франківської області (капітальний ремонт) (в т. ч. виготовлення КД) 
860,7440  

3.1.13 по вул. Заставна в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 49,9200  

3.1.14 по вул. Польова в селі Бовшів (в т. ч. виготовлення КД) 299,9860  

3.1.15 по вул. І. Франка, селі Слобода (в т. ч. виготовлення КД) 289,0000  

3.1.16 по вул. Л. Українки в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 49,5000  

3.1.17 по вул. Зелена, в селі Тенетники (в т. ч. виготовлення КД) 298,0000  

3.1.18 по вул. Нова, в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 298,4640  

3.1.19 по вулиці Осмомисла в селі Насташине (в т. ч. виготовлення КД) 49,8830  

3.1.20 в селі Куничі (в т. ч. виготовлення КД) 23,0830  

3.1.21 
по вулиці І.Кліща,25А, в селі Юнашків, адміністративний будинок (в т. ч. 

виготовлення КД) 
82,1150  



3.1.22 
по вул. Коновальця в м. Бурштин (льодова арена) Івано-Франківського району 

Івано-Франківської області 
1 998,7030  

3.1.23 
по вул. Січових Стрільців в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-

Франківської області 
1 080,4270  

3.1.24 по вул. Б. Хмельницького в селі Коростовичі (в т. ч. виготовлення КД) 49,2000  

3.1.25 по вул. Міцкевича в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 98,5100  

3.1.26 
по вул. І. Франка с. Тенетники та вул. Шевченка в с. Новий Мартинів (в т. ч. 

виготовлення КД) 
157,3500  

3.1.27 по вул. Калуська в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 298,8000  

3.1.28 вул. Калуська, 9, м. Бурштин 45,4674  

3.1.29 вул. Калуська, 11, м. Бурштин 29,0832  

3.1.30 скеру Небесної Сотні в місті Бурштин 49,2400  

3.1.31 в районі вулиць вул. Зелена, вул. Юхвітова до вул. С. Бандери в м. Бурштин 906,0700  

3.1.32 по вул. Привокзальній в с. Демֹ’янів 49,6850  

3.1.33 по вул. Зелена в с. Вигівка 49,9850  

3.1.34 по вул. Шевченка в с. Різдвяни 49,4690  

3.1.35 по вул. Січових Стрільців буд. 20 в м. Бурштин (для КП ЖЕГ) 5,5620  

3.1.36 вул. Незалежності в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) 100,9340  

3.1.37 
Нове будівництво берегоукріплювальних споруд на р. Гнила Липа біля садиб 

Ріжко О.С. та Сірко А.М. в с. Бовшів 
1 495,2670  

3.1.38 
по вул. Міцкевича від ПК «Прометей» до водовідвідного каналу по вул. Липовій в 

місті Бурштині 
5 215,0000  

3.1.39 по вул. Т. Шевченка в селі Слобода Івано-Франківського району 770,6500  

3.1.40 
в зоні зелених насаджень по вул. Міцкевича від ПК «Прометей» до водовідвідного 

каналу по вул. Липовій в місті Бурштин» (капітальний ремонт) 
12 065,4580  

3.1.41 по вул. Чорновола в с. Демֹ’янів 49,5590  

3.1.42 вул. Франка с. Задністрянське 21,0220  

3.1.43 по вул. С. Бандери, 58 А, Бурштинська гімназія №1 (для відділу освіти і науки) 299,9620  

 Всього по підрозділу: 34 285,2336  

3.2 Засипка і виположування ярів, балок з одночасним їх дренуванням (П. 28) 

3.2.1 в місті Бурштині по вулиці Нова (в т. ч. виготовлення КД) 48,9910  

 Всього по підрозділу: 48,9910  



ІV. ОХОРОНА І РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РОСЛИННИХ РЕСУРСІВ 

4.1 Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів (П. 44) 

4.1.1 Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів 48,0000  

 Всього по підрозділу: 48,0000  

4.2 
Заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним 

екосистемам (П. 46-1) 

4.2.1 

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів:заходи щодо 

запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують 

природним екосистемам по вул. Стуса, вул. Коновальця в місті Бурштин 

48,3360  

 Всього по підрозділу: 48,3360  

4.3 Заходи з озеленення населених пунктів (П. 47) 

4.3.1 
територія сиротинця Святого Миколая (бувша школа) в селі Новий Мартинів  

(капітальний ремонт) 
299,4260  

4.3.2 сквер Чорновола, м.Бурштин 61,0000  

4.3.3 сквер ім. Виговського, м.Бурштин 58,0000  

4.3.4 сквер Небесної Сотні, м.Бурштин 36,0000  

4.3.5 вул. Коновальця, м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 41,0000  

4.3.6 вул. В. Стуса, м.Бурштин 93,0000  

4.3.7 вул. Шухевича, м.Бурштин 45,0000  

4.3.8 вул. Міцкевича, м.Бурштин 38,0000  

4.3.9 зона зелених насаджень по вул. Міцкевича, м.Бурштин 65,0000  

4.3.10 вул. Будівельників, м.Бурштин 15,0000  

4.3.11 вул. Енергетиків, м.Бурштин 21,0000  

4.3.12 вул. С.Бандери, м.Бурштин 33,0000  

4.3.13 вул. Стефаника, м. Бурштин 20,0000  

4.3.14 вул. О.Басараб, м.Бурштин 46,0000  

4.3.15 сквер Небесної сотні в місті Бурштин 49,0000  

4.3.16 вул. С. Стрільців, 4, місто Бурштин 22,7150  

4.3.17 по вулиці Вітовського в с. Задністрянське (в т. ч. виготовлення КД) 116,6840  

4.3.18 
по вул. Осмомисла,1 в селі Насташине, будинок культури, для відділу культури, 

туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради на Програму розвитку 
49,9580  



галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023) (в т. ч. 

виготовлення КД) 

4.3.19 площа Героїв ОУН-УПА в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 181,8580  

4.3.20 по вул. Міцкевича,6 в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 130,4840  

4.3.21 Заходи з озеленення по вул. Грушевського с. Задністрянське 47,8540  

4.3.22 по вул. Незалежності, в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) 49,5000  

4.3.23 по вул. Незалежності, в селі Сарники (в т. ч. виготовлення КД) 49,5000  

 Всього по підрозділу: 1 568,9790  

V. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА І ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 

5.1 

Будівництво, розширення та реконструкція споруд, придбання та впровадження установок, обладнання та машин для 

збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і 

промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків (П. 68) 

5.1.1 

придбання машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та 

складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів 

виробництва: машина навантажувально-розвантажувальна (на базі трактора) з 

причепом та навісним обладнанням (відвало-щіткопідмітальне) 

2 500,0000  

5.1.2 
реконструкція споруд  для збору та складування побутових, сільськогосподарських 

і промислових відходів по вул. Коновальця в м. Бурштин (в т. ч. виготовлення КД) 
38,0000  

5.1.3 

придбання установок, обладнання та машин для збору, транспортування, 

перероблення, знешкодження та складування побутових та промислових відходів: 

євроконтейнер під сміттєвоз для ТПВ відкидний оцинкований 1,1 м3, контейнер 

пластиковий з кришкою 0,1 т 

280,0000  

 Всього по підрозділу: 2 818,0000  

5.2 

Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, 

знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин, у тому числі непридатних або заборонених до 

використання хімічних засобів захисту рослин, твердого ракетного палива (П. 74-1) 

5.2.1 
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів вул. Міцкевича м. Бурштин 
33,8460  

5.2.2 
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів вул. Шухевича м. Бурштин 
30,5460  

5.2.3 
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, утилізації, 

знешкодження і захоронення відходів вул. Герцена м. Бурштин 
27,2580  

 Всього по підрозділу: 91,6500  



 

 

 

VІ. НАУКА, ІНФОРМАЦІЯ І ОСВІТА, ПІДГОТОВКА КАДРІВ, ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ, СТРАТЕГІЧНА 

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

ПРИРОДООХОРОННОГО СПРЯМУВАННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

6.1 
Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, що охоплюють зазначені у переліку 

природоохоронні заходи (П. 78) 

6.1.1 
Будівництво каналізаційної мережі і споруд на них до «Індустріального парку 

Бурштин» (коректура ПКД, держекспертиза) 
298,0000  

6.1.2 

розширення необхідних споруд для очищення стічних вод, що утворюються в 

комунальному господарстві: посилення та ремонт стін резервуарів між первинними 

відстійниками, стабілізаторами і аеротенками (для КП "Житловик") 

49,5000  

6.1.3 

робочий проект «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти 

по вулицях Калуській та С.Бандери в м. Бурштин Івано-Франківської області (нове 

будівництво)» 

48,9000  

6.1.4 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: проведення заходів з захисту 

від підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти на території площі Героїв УПА в місті Бурштині (капітальний 

ремонт) 

48,0000  

6.1.5 

Робочий проект «Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних геологічних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти 

по вулиці Міцкевича в м. Бурштин Івано-Франківської області» в т. ч. проходження 

державної експертизи 

150,0000  

6.1.6 

робочий проект «Проведення заходів захисту від підтоплення і затоплення 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або зниженню до 

допустимого рівня їх негативного впливу на території ДНЗ №6 (ясла-садок) 

27,0000  



«Пролісок» по вул. Коновальця,3 в м.Бурштин Бурштинської територіальної 

громади Івано-Франківської області (капітальний ремонт) (відділу освіти і науки) 

6.1.7 

робочий проект за об'єктом: «Проведення заходів захисту від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Коновальця 

(льодова арена) в м. Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області (в т. ч. держекспертиза)» 

49,9900  

6.1.8 

робочий проект за об'єктом: «Проведення заходів захисту від підтоплення і 

затоплення направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Т. Шевченка в с. 

Слобода Івано-Франківського району Івано-Франківської області (в т. ч. 

держекспертиза)» 

39,0000  

6.1.9 

виготовлення робочого проекту «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Січових Стрільців в 

м. Бурштин Бурштинської територіальної громади» 

35,6000  

6.1.10 

експертиза робочого проекту за об’єктом: «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу по вул. Січових Стрільців в 

м. Бурштин Бурштинської територіальної громади» 

4,0080  

6.1.11 

виготовлення робочого проекту: Нове будівництво каналізаційних мереж і споруд 

на них по вулиці Січових Стрільців в місті Бурштин (з влаштуванням модульної 

громадської вбиральні) (в тому числі експертиза проекту) 

49,5000  

6.1.12 

експертиза робочого проекту за об’єктом: «Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: в районі вулиць вул. Зелена, вул. Юхвітова до вул. С. Бандери в 

м. Бурштин» 

4,0000  

6.1.13 
проведення заходів з захисту від підтоплення і  затоплення, направлених на 

запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або зниженню до 
40,0000  



допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: по вул. Стефаника 

в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

6.1.14 

експертиза робочого проекту за об’єктом: «Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: по вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

15,0000  

6.1.15 

робочий проект: «Заходи для боротьби зі шкідливою дією вод  по вул. Ст. Бандери 

буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури на Програму розвитку галузі культури 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023, територія 

католицького костелу) 

40,9000  

6.1.16 

інженерно-геодезичні вишукування до робочого проекту: «Заходи для боротьби зі 

шкідливою дією вод  по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури на 

Програму розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади 

на 2021-2023, територія католицького костелу) 

48,0000  

6.1.17 

експертиза робочого проекту за об’єктом: «Заходи для боротьби зі шкідливою дією 

вод  по вул. Ст. Бандери буд. 64 в м. Бурштин» (відділ культури на Програму 

розвитку галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-

2023, територія католицького костелу) 

12,5000  

6.1.18 

виготовлення робочого проекту «Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: 

по вул. Польовій в м. Бурштин та вул. Польовій в с. Дем’янів» 

49,9000  

6.1.19 

експертиза робочого проекту за об’єктом: «Проведення заходів з захисту від 

підтоплення і затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних 

процесів, усуненню або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на 

території і об’єкти: по вул. Польовій в м. Бурштин та вул. Польовій в с. Дем’янів» 

12,0000  

6.1.20 
експертиза робочого проекту за об’єктом: Будівництво каналізаційних мереж і 

споруд на них по вулиці Сонячній в м. Бурштин 
12,6000  

6.1.21 

Виготовлення робочого проекту «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: Проведення заходів з захисту від підтоплення і затоплення, 

направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню або 

зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: по 

вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

49,7926  



6.1.22 

Експертиза проектної документації за об'єктом: «Проектні та проектно-

конструкторські розроблення: Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: 

по вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

15,0000  

6.1.23 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: інженерно-геодезичні 

вишукування до робочого проекту: Проведення заходів з захисту від підтоплення і 

затоплення, направлених на запобігання розвитку небезпечних процесів, усуненню 

або зниженню до допустимого рівня їх негативного впливу на території і об’єкти: 

по вул. Стефаника в м. Бурштин (капітальний ремонт) 

40,4470  

6.1.24 

Виготовлення робочого проекту «Проектні та проектно-конструкторські 

розроблення: 

Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них по вул. вулицях 

Сагайдачного, Петлюри, Івана Франка, Над Потоком, Герцена в м. Бурштин Івано-

Франківського району Івано-Франківської області» 

252,0000  

6.1.25 

Проектні та проектно-конструкторські розроблення: експертиза проектної 

документації за об'єктом: Нове будівництво каналізаційних мереж та споруд на них 

по вул. вулицях Сагайдачного, Петлюри, Івана Франка, Над Потоком, Герцена в м. 

Бурштин Івано-Франківського району Івано-Франківської області 

33,0000  

6.1.26 
Проектні та проектно-конструкторські розроблення: Будівництво каналізаційної 

мережі і споруд на них до «Індустріального парку Бурштин» 
698,0000  

6.1.27 

Розробка проектно-кошторисної документації по об’єкту «Реконструкція та 

технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів в с. Різдвяни 

Бурштинської міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської 

області». 

450,0000  

 Всього по підрозділу: 2 572,6376  

 Всього по додатку: 58 797,0680  

 

Перелік склав: 

Начальник земельно-екологічного відділу                                                                                                                      Володимир КОПАНИЦЯ 

 


